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Bestuur Vereniging VSE
Leden, bijeen in de Algemene Vergadering, juni 2022
Wijzigingen Uitkeringsreglement

Geachte leden VSE,
Op de AV 2020 is het huidige uitkeringsreglement vastgesteld. Klik hier om deze in te zien. Het laatste
jaar zijn een aantal ontwikkelingen aanleiding geweest voor mutaties in dit reglement.
1. Formulering artikel 11 lid 1
De overheid heeft de term Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen veranderd in
Inkomensondersteuning AOW, daarom stelt het bestuur de volgende aanpassing voor:
Artikel 11: Franchise
1. De franchise is gelijk aan 10/7 maal de zelfstandige AOW. Onder zelfstandige AOW wordt verstaan het bruto
AOW-bedrag dat wordt uitgekeerd aan een getrouwd persoon (beiden ouder dan de AOW-leeftijd exclusief
tegemoetkoming Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen inkomensondersteuning AOW,
inclusief vakantie-uitkering).
2. In aanmerking wordt genomen de AOW-uitkering op 1 januari van het kalenderjaar waarin emeritering
plaatsvindt.

2. Verplichting AdV bij hertrouwde weduwe
Als een weduwe hertrouwd wordt zij “slaper” en moet zij jaarlijks een “bewijs van in leven zijn” (AdV)
inleveren bij de VSE. Onterecht is in het uitkeringsreglement vermeld dat dit pas hoeft bij het bereiken
van de AOW-leeftijd. Daarom stelt het bestuur de volgende wijziging voor:
Artikel 15: Weduwe-uitkering
1. De VSE streeft ernaar om aan kerken die de zorg hebben voor een weduwe een weduwe-uitkering te
verstrekken.
2. De eerste mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een uitkering ten behoeve van de weduwe ontstaat
op het moment dat de (gewezen) predikant overlijdt.
3. Indien de weduwe hertrouwt zal de VSE de uitkering namens de kerk rechtstreeks overmaken aan de
weduwe. De kerk is verplicht de VSE te machtigen op de door de VSE voorgeschreven wijze.
4. Een weduwe die is hertrouwd zal bij het bereiken van de AOW-leeftijd en vervolgens jaarlijks voor aanvang
van een nieuw kalenderjaar een Attestatie de Vita (bewijs van in leven zijn) moeten inleveren bij de VSE. Bij
niet tijdige indiening zal de uitkering worden opgeschort tot aan deze voorwaarde is voldaan.

3. Predikanten van de Nederlands Gereformeerde Kerken
VSE is een vereniging waar alle Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland lid van zijn. De VSE
verstrekt derhalve een uitkering aan een GKV-predikant. Als een predikant een beroep aanneemt
naar een NGK-gemeente wordt de betreffende predikant als slaper genoteerd bij de VSE en niet
meer gezien als predikant binnen onze kerken. Dit heeft als gevolg dat de indexatie van de mogelijk
te bereiken uitkering minimaal is, de predikant heeft dan te maken met een zogenoemde
“pensioenbreuk”, verder te noemen indexatiebreuk.
Op de AV van 2020 is het voorstel aangenomen om, indien de synode een NGK-predikant gelijk stelt
aan een GKV-predikant, het reglement zo aan te passen dat een predikant die een beroep heeft
aangenomen naar een NGK-gemeente geen indexatiebreuk meer leidt. Echter heeft de synode
nooit formeel dit besluit genomen. Wel had een besluit van de synode van 2017 (Acta GS Meppel,
2017, artikel 73, besluit 6 genomen op 17 juni 2017) een strekking die voldoende refereert aan de
beoogde gelijkwaardigheid.
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Daarom stelt het bestuur de volgende besluittekst voor:
De leden besluiten om een NGK predikant gelijk te stellen aan een GKV predikant vanaf 17 juni 2017.
Deze toevoeging aan het uitkeringsreglement treedt in werking vanaf het moment dat de landelijke
fusie tussen de GKV en de NGK een feit is.
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